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پودمان پنجم: کسب اطالعات فنی    

پودمان 5

کسب اطالعات فنی
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واحد یادگیری 9
کاربرد مفاهیم و اصطالحات فنی و تخصصی

در این پودمان، هدف آغاز مسیری برای آشنا شدن هنرجویان با برخی اصطالحات تخصصی رشته علوم و صنایع 
غذایی در راستای توانمندسازی ایشان برای استفاده از منابع انگلیسی زبان است. به واسطه اهمیت نحوه کسب 
اطالعات و به کارگیری آنها به ویژه در مورد برچسب های مواد شیمیایی، محیط های کشت میکروبی و نیز مطالعه 
کاتالوگ های فنی بخشی از این پودمان به این موضوع اختصاص یافته است. همچنین با ارائه تصاویر و نمودارهایی 
بخشی از واژگان تخصصی پودمان های قبل به زبان انگلیسی آورده شده است که باید مورد مطالعه و تفسیر قرار گیرد.
هزاران نوع ماده شیمیایی در آزمایشگاه ها، کارخانه ها و مراکز تولیدی مصرف می شوند. این مواد شیمیایی در 
گروه های مختلفی طبقه بندی می شوند. از آن جمله می توان به حالل ها، آنزیم ها، کمک فرایندها، افزودنی ها و 
محیط های کشت میکروبی اشاره نمود. بخش عمده ای از این مواد توسط چند شرکت بزرگ تولید می شوند. 
این شرکت ها برای فراهم آوردن امکان انتخاب مشتری هرساله کاتالوگی از محصوالت خود را منتشر می کنند 
که اطالعات دقیق محصوالت آنها را شرح می دهد. مشتریان با مطالعه کاتالوگ ها، ماده موردنظر خود را از 

طریق سایت این شرکت ها انتخاب و ثبت سفارش می کنند. 
بسته بندی هر یک از مواد شیمیایی دارای برچسبی است که اطالعات بسیار دقیقی از آن ماده شیمیایی شامل 
نام، ویژگی های شیمیایی و فیزیکی، اطالعات خطر، شرایط نگهداری، حمل و نقل و سایر اطالعات موردنیاز 

مشتری روی آن درج شده است. 
شرکت های تولیدی مختلف دارای فرم برچسب مخصوص به خود و متفاوت با دیگر شرکت ها هستند. 

هر تکنسین آزمایشگاه و خط تولید باید قادر به مطالعه و تفسیر این اطالعات باشد. 

استاندارد عملکرد
بررسی و تحلیل مفاهیم و اصطالحات فنی و تخصصی متداول در صنایع غذایی از منابع به زبان انگلیسی
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GHS طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی در سیستم
بوده  زیست محیطی  و  بهداشتی  فیزیکی،  خطرات  مبنای  بر  شیمیایی  مواد  طبقه بندی   GHS سیستم  در 
طریق  از   )labelling( برچسب گذاری  شامل  سیستم  این  در  خطر  اطالعات  تبادل  هماهنگ  روش های  و 
کلمات سیگنال، عبارات خطر و پیکتوگرام های هشداردهنده و نیز برگه های ایمنی شیمیایی )SDS( با فرمت 
استاندارد هستند. باید توجه نمود که تقسیم بندی GHS مختص مواد شیمیایی بوده و در این سیستم برخالف 

تقسیم بندی کاالهای خطرناک UN مواد رادیواکتیو و مواد عفونت زا حذف شده است.
1 خطرات فیزیکی

2 خطرات بهداشتی 
3 خطرات زیست محیطی

شکل 1
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پیکتوگرام های ارائه شده در شکل باال را بر مبنای نوع خطر دسته بندی کنید. 
پرسش

با مراجعه به آزمایشگاه هنرستان اطالعات موجود روی برچسب برخی مواد شیمیایی را ثبت کنید.
فعالیت 
کالسی

در انتخاب مواد شیمیایی از هنرآموز خود کمک بگیرید.
توجه

شکل 2
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شکل زیر که نمایانگر نوعی از نحوه بیان خطرات مواد شیمیایی است را تفسیر کنید.
بحث کالسی

شکل 3
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نمونه برچسب ارائه شده را به دقت بررسی کنید.
فعالیت 
کالسی

شکل 4ـ یک نوع برچسب مواد شیمیایی
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در تصاویر زیر هر یک از حروف ارائه شده بیانگر کدام ویژگی ماده  شیمیایی است؟ 
فعالیت 
کالسی

شکل 5

شکل 6
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با مراجعه به آزمایشگاه هنرستان 100 میلی لیتر از یکی از محیط های کشت را آماده سازی کنید. 
فعالیت 
کالسی

در انتخاب محیط کشت از هنرآموز خود کمک بگیرید. 
توجه

یکی از مواد پرکاربرد در آزمایشگاه های موادغذایی محیط های کشت میکروبی هستند. روی برچسب محیط های کشت عالوه بر 
اطالعات ذکرشده و ترکیبات تشکیل دهنده، نحوه آماده سازی آنها نیز ارائه می شود. به برچسب زیر دقت کنید و نحوه آماده سازی 

آن را مطالعه کنید. 

شکل 7ـ برچسب محیط کشت
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عوامل مؤثر بر فساد موادغذایی و روش های نگهداری آن 
هر نوع تغییر کنترل نشده در موادغذایی را فساد می گویند. مصرف ماده غذایی فاسد الزاماً خطرات بهداشتی 
ندارد به این معنا که یک ماده غذایی فاسد می تواند از نظر بهداشتی قابل مصرف باشد. اما به واسطه اینکه 
نوعی تغییر کنترل نشده در آن رخ داده مشتری پسندی خود را از دست داده است؛ به عنوان مثال شکر یا 
نمک کلوخه شده و یا بیسکویت خرد می شود، با وجود اینکه مصرف این فراورده ها هیچ نوع خطر بهداشتی 

ندارد، اما آنها محصوالتی فاسد محسوب می شوند. 

عوامل مؤثر بر فساد موادغذایی را در نمودار زیر بررسی کرده و برای هر یک مثالی بزنید. 
بحث کالسی

نمودار 1ـ عوامل مؤثر بر فساد مواد غذایی
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هر یک از هنرجویان درمورد یکی از مواد مؤثر بر فساد موادغذایی، متن کوتاهی به زبان انگلیسی از 
سایت های معتبر تهیه، ترجمه و درکالس ارائه نمایند.

تحقیق کنید

نمودار 2ـ فرایندهای نگهداری مواد غذایی

درمورد هر یک از روش های ارائه شده با ذکر مثال بحث کنید. 
پرسش

درمورد سایر روش های نگهداری موادغذایی تحقیق کرده و نمودار باال را کامل کنید. 
تحقیق کنید

از روش های مختلفی برای جلوگیری از فساد موادغذایی استفاده می شود. در یکی از روش های طبقه بندی، 
این فرایندها به سه دسته: فرایندهای شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی تقسیم شده اند.
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جدول 1

HACCP مخفف چه کلماتی است؟
پرسش

هنرجویان اصول هفت گانه HACCP را به زبان انگلیسی تهیه، ترجمه و در کالس ارائه کنند.
تحقیق کنید

هنگام فراوری موادغذایی برخی از خطرات ماده  غذایی را تهدید می کنند و مانع از تهیه یک محصول غذایی 
ایمن )safe( خواهند شد. این خطرات در سه گروه اصلی بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی طبقه بندی شده اند. 
در کنترل کیفیت موادغذایی هدف کنترل این عوامل خطرساز است. در فرایندی تحت عنوان HACCP این 

عوامل خطر مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند. 
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جدول 2

1 مشابهت با فسفر از ویژگی های کدام یک از فلزات سنگین است؟
الف( جیوه

ب( آرسنیک
ج( سرب

د( کادمیوم
2 کدام یک از موارد زیر از ویژگی های فلز کادمیوم است؟

الف( باعث ناراحتی های استخوانی و مفصلی می شود.
ب( در فرم بخار سمیت باالیی دارد.

ج( در المپ های فلوئورسنت وجود دارد.
د( نقطه ذوب پایینی دارد.

آالینده های موادغذایی
فلزات سنگین یکی از آالینده های مهم محیط زیست هستند که در سال های اخیر بسیار موردتوجه قرار گرفته اند. در 
جدول زیر ویژگی های برخی از آنها ذکر شده است. با مطالعه دقیق این جدول به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.
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3 کدام یک از موارد زیر از آسیب های فلز جیوه نیست؟
الف( سوختگی پوست

ب( آسیب کلیوی
ج( اسهال و استفراغ

د( آسیب بینایی
4 کدام یک از فلزهای سنگین زیر در پساب های شهری یافت می شود؟

الف( سرب
ب( کادمیوم

ج( جیوه
د( آرسنیک

با توجه به شکل زیر، در مورد چگونگی ورود فلز جیوه به بدن بحث کنید.
بحث کالسی

شکل 8
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 با توجه به شکل زیر، در مورد راه های زدودن فلزات سنگین از بدن بحث کنید.

باقی مانده آفت کش ها یکی دیگر از آالینده های زیست محیطی است. چرخه موجود در شکل زیر را تفسیر کنید.

شکل 9

شکل 10

بحث کالسی

بحث کالسی
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یکی دیگر از آالینده های زیست محیطی هیدروکربن های چندحلقه ای )PAH( هستند که از منابع طبیعی 
)محیط زیست( یا در نتیجه فرایندهای صنعتی به وجود می آیند. نمودار زیر راه های ورود این ترکیبات را به 

مواد غذایی نشان می دهد.

نمودار 3

1 منابع طبیعی تولیدکننده PAH در طبیعت کدام اند؟
2 چه راهکارهایی برای کاهش تولید PAH در موادغذایی پیشنهاد می کنید؟

3 چند مورد از راه های تولید PAH در فراوری موادغذایی را نام ببرید؟

پرسش
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هریک از هنرجویان درباره یکی از موارد غذا ـ  داروی فوق، متن کوتاه به زبان انگلیسی )شامل منبع، 
موارد سالمتی بخش و ساختمان شیمیایی( از سایت های معتبر تهیه، ترجمه و در کالس ارائه نمایند.

تحقیق کنید

در شکل زیر اصلی ترین گروه های ترکیبات موسوم به غذاـ  دارو نشان داده شده است. در مورد اهمیت 
فیزیولوژیکی هریک از این موارد بحث کنید. 

بحث کالسی

نمودار 4
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ارزشیابی:
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر )از 5 نمره( و یک نمره 
شایستگی پودمان )نمرات 1، 2 یا 3( باتوجه به استاندارد عملکرد جدول زیر برای هر هنرجو ثبت می شود. 
امکان جبران پودمان ها در طول سال تحصیلی برای هنرجویان و بر اساس برنامه ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان پنجم

تکالیف عملکردی
)شایستگی ها(

نتایجاستاندارد عملکرد
استاندارد

)شاخص ها، داوری، نمره دهی(
نمره

کاربرد مفاهیم و 
اصطالحات فنی و 

تخصصی

بررسی و تحلیل 
مفاهیم و اصطالحات 

فنی و تخصصی 
متداول در صنایع 

غذایی از منابع به زبان 
انگلیسی

باالتر از حد انتظار
تجزیه و تحلیل مفاهیم و اصطالحات 
صنایع  در  متداول  تخصصی  و  فنی 

انگلیسی منابع  از  غذایی 
3

در حد انتظار

)کسب شایستگی(

بررسی و کاربرد مفاهیم و اصطالحات 
صنایع  در  متداول  تخصصی  و  فنی 

غذایی از منابع انگلیسی
2

پایین تر از حد 
انتظار )عدم احراز 

شایستگی(

ترجمه و درک مفاهیم و اصطالحات 
منابع  از  غذایی  صنایع  در  پرکاربرد 

نگلیسی  ا
1

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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منابع
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- برنامه درسی درس دانش فنی تخصصی، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، دفتر تألیف کتاب هاي 
درسي فني وحرفه اي و کاردانش، 1396.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه 
تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی 
را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل 
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای 
را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با 

ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب دانش فنی تخصصی ـ کد 212371

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

خراسان رضوی مرجان شاملو10قزوینمهرزاد صیاد1

البرز مژگان باللی11آذربایجان غربیالهام ظفرمختاریان2

خراسان شمالي علی توحیدی12آذربایجان شرقیفریبا محمدی الستی3

شهرستانهای تهران حسین ابراهیمی13خراسان رضوی مرضیه سالمی4

یزد  مهری تمیزی فریمانی14اردبیل شریتا سلیمی5

البرز مرجان بهزادی مقدم15فارس علیرضا کشاورزیان رونیزی6

اردبیل میترا سالم زاده16کرمان مریم رفسنجانی فیروزی7

خوزستان حسین وکیلی17همدان فاطمه نجفی8

کرمانیاسر محمدی18اصفهان جواد شاه بندری9
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